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ια την αντιµετώπιση της
θερµικής καταπόνησης των
εργαζοµένων (σε κλειστούς ή
υπαίθριους χώρους) που οφείλεται
στη συνέργεια δυσµενών µετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού
περιβάλλοντος και παραµέτρων µικροκλίµατος του εσωτερικού χώρου,
απαιτείται η σύνταξη ενός σχεδίου
µε τη συνεργασία του εργοδότη, του
Γιατρού Εργασίας και του Τεχνικού
ασφαλείας. Στο σχέδιο αυτό, εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά
µέτρα που παίρνει η επιχείρηση µε
στόχο τη µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων.
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στους εργαζοµένους που
ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου, εργαζόµενοι µε ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας όπως καρδιοπαθείς,
πνευµονοπαθείς, εργαζόµενοι που
λαµβάνουν κάποιες κατηγορίες φαρµάκων (διουρητικά, αντιδιαβητικά
κλπ), εγκυµονούσες κ.α..
Τα αναγκαία οργανωτικά µέτρα κατά τις ηµέρες του καύσωνα συνίστανται στην δηµιουργία διαλειµµάτων
κατάλληλης διάρκειας για τη µείωση
της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων, στην διαµόρφωση κυλικείων ή άλλων χώρων κατάλληλα
κλιµατισµένων για ανάπαυση, στην
παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού, στον προγραµµατισµό των εργασιών που
καταπονούν θερµικά εκτός θερµοκρασιών αιχµών, στην µείωση της
απασχόλησης σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους θερµικά χώρους όπως

είναι τα µηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, κεραµοποιίες, ναυπηγικές
εργασίες από ώρες 12.00-15.00, στην
µείωση των ιδιαίτερα βαρέων εργασιών.
Ειδικά για όσους εργάζονται σε
υπαίθριες εργασίες που είναι και οι
πλέον εκτεθειµένοι πρέπει να λαµβάνονται µέτρα όπως: χορήγηση
και χρήση κατάλληλου καλύµµατος κεφαλής, χορήγηση πόσιµου
δροσερού νερού (10οC – 15οC), διαµόρφωση σκιερού µέρους για διαλείµµατα, κατασκευή στεγάστρων
όπου είναι δυνατόν για την εκτέλεση
εργασιών, προγραµµατισµός των
εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται τις ώρες που οι
θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες και
µείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις 12.00-15.00.
Για την βελτίωση του µικροκλίµατος του εργασιακού χώρου πρέπει
να προβλέπεται η απαγωγή του
θερµού αέρα και των ρύπων στο πλησιέστερο δυνατόν σηµείο προς την
πηγή δηµιουργίας τους, επαρκής
γενικός εξαερισµός µε εγκατάσταση ανεµιστήρων στα ψηλά σηµεία
των αιθουσών και αερισµός ζωνών
εργασίας µε φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες, επαρκής ανανέωση του αέρα
των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις συνθήκες παραγωγής
µε προσαγωγή νωπού αέρα και
σύγχρονη απαγωγή του αέρα του
χώρου εργασίας, ενώ επιθυµητή είναι η ύπαρξη κλιµατισµού όταν είναι
δυνατόν.
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Βιώσιµη διαχείριση των
απορριµµάτων στην Αττική
Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής δηµοσίευσε
κείµενο, προϊόν διαλόγου και µελέτης του θέµατος µετά και από επίσκεψη µελών της Επιτροπής στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις διαχείρισης
απορριµµάτων σε Φυλή και Α. Λιόσια, καθώς και στη διεξαγωγή τεσσάρων συνεδριάσεων στις οποίες συµµετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών φορέων και
της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στα συµπεράσµατα της Επιτροπής επισηµαίνονται µεταξύ άλλων:
• Το οριακό σηµείο στο οποίο βρίσκεται σήµερα η διαχείριση των απορριµµάτων στο λεκανοπέδιο εξαιτίας του περιορισµένου χρονικού
ορίου αντοχής των υπαρχουσών υποδοµών και κυρίως εξαιτίας της
σηµαντικής καθυστέρησης στην ολοκληρωµένη εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού, 5,5 χρόνια µετά την θεσµοθέτησή του,
• Η µέχρι σήµερα αποσπασµατική αντιµετώπιση των αναγκαίων υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό η οποία περιορίζεται µόνο στην κατασκευή
των νέων ΧΥΤΑ και δεν εστιάζει στην ταυτόχρονη κατασκευή των προβλεπόµενων εργοστασίων επεξεργασίας απορριµµάτων,
• Η ολοένα και αυξανόµενη χρονική, κοινωνική, περιβαλλοντική και
οικονοµική πίεση η οποία οφείλεται στη µη υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού στο σύνολό του και η οποία αφενός εντείνει τις
αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου επιβαρύνει ακόµα
περισσότερο την αδυναµία εφαρµογής ειληµµένων αποφάσεων της
Πολιτείας.
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Προτάσεις
• Ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Περιφερειακού
Σχεδιασµού στο σύνολό του δηλαδή και των ΧΥΤΑ αλλά και των
εργοστασίων επεξεργασίας απορριµµάτων που προβλέπονται καθώς
και την έναρξη διαλόγου για τον επόµενο Περιφερειακό Σχεδιασµό.
• Την αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού µοντέλου διαχείρισης του
προβλήµατος και υλοποίησης των απαιτούµενων υποδοµών καθώς
και την µετατόπιση της ευθύνης από περιφερειακό σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.
• Yιοθέτηση του τρίπτυχου µείωση παραγωγής απορριµµάτων - ανακύκλωση – επεξεργασία µε σύγχρονες µεθόδους & ταφή υπολειµµάτων
προκειµένου να επιτευχθεί µία µακροπρόθε-σµα βιώσιµη πολιτική
διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων.
• Συνολική ορθολογικοποίηση του µοντέλου υπολογισµού του οικονοµικού κόστους διαχείρισης των απορριµµάτων µε την ενσωµάτωση
και ποσοτικοποίηση τόσο του περιβαλλοντικού κόστους όσο και την
εισαγωγή συστήµατος κινήτρων και αντικινήτρων σε ΟΤΑ, νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.

ΤΕΕ-∆ΣΑ-WWF ΕΛΛΑΣΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
Με αφορµή πρόσφατη Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµίας και
Εσωτερικών που αφορά στη διαχείριση του
αιγιαλού και της παραλίας µε οικονοµικά
ανταλλάγµατα µέσω της παραχώρησης της
χρήσης τους, σε βάρος της προστασίας
τους, σε κοινή Συνένετυξη Τύπου (5.5.2009)
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του
ΤΕΕ και των ΜΚΟ WWF EΛΛΑΣ και ∆ίκτυο
Μεσόγειος SOS, τονίσθηκε η συνταγµατική
υποχρέωση για προστασία των ακτών, η
οποία εκτείνεται στη θαλάσσια και χερσαία
ζώνη αυτών, ως ιδιαιτέρως ευπαθών οικοσυστηµάτων και περιλαµβάνει την κατά
το φυσικό προορισµό χρήση τους, τη διασφάλιση του δικαιώµατος της ελεύθερης
πρόσβασης σε αυτές, καθώς επίσης και το
κοινόχρηστο του χαρακτήρα τους.
Η ΚΥΑ προβλέπει την απευθείας παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης στους
ΟΤΑ Α’ Βαθµού, όπου η αυστηρότητα των
ρυθµίσεων περιορίζεται και εξαντλείται
στην εξασφάλιση καταβολής και είσπραξης
του κατάλληλου ανταλλάγµατος. Eίναι όµως
προφανές ότι η εκµετάλλευση του αιγιαλού
και της παραλίας δεν µπορεί σύννοµα να
ενταχθεί στην οποιαδήποτε εισοδηµατική
πολιτική του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εξακολουθεί, παραδόξως
να έχει την αρµοδιότητα για τη διαχείρισή
τους, ενώ την αρµοδιότητα για τη διαχείριση
του παράκτιου χώρου φέρεται να έχει ο
Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, ο οποίος πρόσφατα
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει σε
διαβούλευση το σχετικό ειδικό χωροταξικό
πλαίσιο.
Στην
συνέντευξη
στηλιτεύτηκε
η
εισπρακτική διάθεση του ΥΠOIO µέσω
της εκµετάλλευσης του αιγιαλού και της
παραλίας, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση
µε την απαίτηση της ολοκληρωµένης
διαχείρισης του παράκτιου χώρου από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η διαφύλαξη του δικαιώµατος
όλων των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση
σε περιβαλλοντικά υγιείς και καθαρούς
αιγιαλούς και παραλίες παραµένει επίκαιρη
υποχρέωση όλων µας.

Περιβάλλον και Aπασχόληση

Η

πράσινη ανάπτυξη αναµένεται να αποφέρει
256.000-403.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ως το 2020, σύµφωνα µε έκθεση της
Greenpeace1. Η επιλογή αυτή όχι µόνο εγγυάται µία
διέξοδο από την οικονοµική κρίση, αλλά αποτελεί και
τη µόνη δυνατή για την καταπολέµηση των κλιµατικών
αλλαγών και την υπέρβαση της περιβαλλοντικής
κρίσης του πλανήτη µας.
Από τις παραπάνω θέσεις εργασίας, 98.500 -155.000
αφορούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στους τοµείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας, ενώ οι υπόλοιπες είναι έµµεσες
θέσεις απασχόλησης, που πυροδοτούνται από τη
στροφή στην πράσινη ανάπτυξη σε ευρύτερους τοµείς
της οικονοµίας, λόγω τόνωσης της κατανάλωσης.
Η πράσινη ανάπτυξη προβάλλει πλέον ως µία ασφαλιστική δικλείδα στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
που απειλούνται ή και στη δηµιουργία νέων ώστε να
ξανακερδηθεί η αναπτυξιακή ορµή που απαιτείται για το
ξεπέρασµα της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Αυτές
οι θέσεις εργασίας αφορούν τοµείς της οικονοµίας
που είτε δεν έχουν παραλύσει τελείως από την κρίση,
είτε κρίνονται ως απαραίτητοι για την καταπολέµηση
των κλιµατικών αλλαγών. Στην πρώτη γραµµή αυτής
της νέας πολιτικής απασχόλησης βρίσκονται οι τοµείς
εκείνοι που µας οδηγούν σε µία οικονοµία χαµηλής
έντασης άνθρακα.

τεχνολογιών παραγωγής και ο σχεδιασµός φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων θα απαιτήσουν
εξειδικευµένο προσωπικό. Είτε λοιπόν θα υπάρξει
εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού για να
ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα, είτε η πρόσληψη
νέου προσωπικού θα γίνει µε προαπαιτούµενα τα νέα
προσόντα και τη νέα τεχνογνωσία.
Οι θέσεις εργασίας που εκτιµώνται στην έκθεση
της Greenpeace, είναι πρόσθετες, µε την έννοια ότι
είτε είναι νέες (περίπτωση ΑΠΕ) είτε σώζουν θέσεις
απασχόλησης που θα εξέλειπαν χωρίς τις πράσινες
δραστηριότητες (π.χ. πολλές από τις θέσεις εργασίας
στον τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια).
Σηµειωτέον ότι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
στους εν λόγω τοµείς θα έχει έµµεσες θετικές επιπτώσεις και στο σύνολο της οικονοµίας. Για κάθε
θέση απασχόλησης που δηµιουργείται άµεσα στους
τοµείς της πράσινης οικονοµίας, δηµιουργούνται εµµέσως και 1,6 επιπλέον θέσεις εργασίας σε ευρύτερους κλάδους της οικονοµίας λόγω τόνωσης της
κατανάλωσης.
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Οι Aνανεώσιµες Πηγές Eνέργειας (ΑΠΕ), οι τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας, η οικολογική δόµηση
και οι πράσινες µεταφορές φαντάζουν πια ως το µαγικό ραβδί που µπορεί να δώσει ελπίδα σε ένα κόσµο
φοβισµένο και απαισιόδοξο. Πολλά υποσχόµενες είναι
και οι συναφείς δραστηριότητες που αφορούν την
εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων, τη βιολογική γεωργία,
Π ρά σ ιν εςτα
θ έσ προϊόντα
εις α π α σ χ ό ληπράσινης
σ η ς (2020) χηµείας, τον
οικοτουρισµό και την προστασία της βιοποικιλότητας.
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Η απασχόληση στον τοµέα του περιβάλλοντος
αποκτά ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς
εργασίας. Εκτιµάται ότι µόνο στους κλάδους των
τεχνολογιών «πράσινης» ενέργειας απασχολούνται
διεθνώς περί τα 2,5 εκατ. άτοµα (440.000 στα αιολικά,
190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιοθερµικά
και πάνω από ένα εκατοµµύριο στα βιοκαύσιµα και τη
βιοµάζα). Οι τάσεις µάλιστα στους τοµείς αυτούς είναι
εντόνως αυξητικές.
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Η πράσινη απασχόληση θα αρχίσει συν τω χρόνω
να καταλαµβάνει ολοένα αυξανόµενο µερίδιο και σε
άλλους παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµίας. Στη
βιοµηχανία για παράδειγµα, η προώθηση καθαρότερων
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____________________
1) Η πλήρης έκθεση στην ιστοσελίδα: http://www.greenpeace.org/
greece/press/118523/green-jobs-report

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

ΟΙΚΟ-νοµία του ΝΕΡΟΥ
Ιστορία, Φυσικά Οικοσυστήµατα, ∆ιαχείριση
Y∆PA , 6-24 IOYΛIOY 2009
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Το 11ο Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήµιο (ΘΟΠ)
φιλοξενείται φέτος στην ‘Υδρα (πολιτιστικό κέντρο
«Μελίνα Μερκούρη») και αποτελεί την ιδανικότερη λύση για συνδυασµό επιµόρφωσης υψηλού επιπέδου
και διακοπών. Είναι διαρκείας τριών εβδοµάδων
και περιλαµβάνει τετράωρα µαθήµατα καθηµερινά
(10.00-14.00), απογευµατινές διαλέξεις ανοικτές
για το κοινό και επισκέψεις σε σηµεία του νησιού µε
ειδικό ενδιαφέρον. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παρακολουθήσουν µία, δύο ή και τρεις από τις ενότητες που προσφέρονται. Η διοργάνωση γίνεται υπό
την εποπτεία του ∆ΙΠΕ (∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο
Περιβαλλοντικών Ερευνών) µε την υποστήριξη του
∆ήµου Ύδρας (http://www.hydra.gr/).
Τα σεµινάρια απευθύνονται σε ενήλικες - επαγγελµατίες, εκπαιδευτικούς µέσης και πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, περιβαλλοντολόγους, µηχανικούς, στελέχη των ΟΤΑ, φοιτητές κ.α, και γενικότερα σε όποιον
επιθυµεί να είναι ενήµερος για τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι εισηγητές είναι εξειδικευµένοι
επιστήµονες, πανεπιστηµιακοί, ερευνητές, ή στελέχη
κοινωνικών φορέων, µε αποδεδειγµένη πείρα στο
αντικείµενο. Οι εισηγήσεις εκδίδονται σε ειδικό τόµο
που διανέµεται στους συµµετέχοντες, οι οποίοι στο
τέλος παίρνουν και βεβαίωση παρακολούθησης. Για
την συµµετοχή καταβάλλεται ένα µικρό ποσόν ως
δίδακτρα, ανάλογο µε τον χρόνο παρακολούθησης
και µε ειδική έκπτωση για νέους και φοιτητές.
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν µπορούν να
βρουν πληροφορίες για τους όρους συµµετοχής και
να συµπληρώσουν την αίτηση µέσω της ιστοσελίδας
www.dipe.gr
Πληροφορίες: ∆.Ι.Π.Ε.
Χαρ. Τρικούπη 65, 106 81 Αθήνα,
τηλ.: 210 8848055 -56, φαξ: 210-8846278
e-mail : thop@dipe.gr, website: www.dipe gr

104 εκατοµµύρια άνθρωποι
στερούνται τροφής

Η πείνα σε όλον τον κόσµο έχει αγγίξει τουλάχιστον 104
εκατοµµύρια ανθρώπους, κυρίως το 2009 λόγω της οικονοµικής
κρίσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό των ανθρώπων που
δεν έχουν να φάνε σε περίπου ένα δισεκατοµµύριο, σύµφωνα
µε τον FAO, (Οργανισµός του ΟΗΕ αρµόδιος για τα Τρόφιµα
και τη Γεωργία). Το 2008 ο αριθµός των ατόµων που δεν είχαν
πρόσβαση στην τροφή αυξήθηκε κατά 40 εκατοµµύρια λόγω
της αλµατώδους αύξησης των τιµών των τροφίµων.
Η λεγόµενη «διατροφική ανασφάλεια» πλήττει 32 χώρες
στον κόσµο που έχουν ανάγκη «άµεσης βοήθειας». Ο FAO
κάλεσε όλες τις αναπτυγµένες χώρες να τηρήσουν τις
δεσµεύσεις τους στον τοµέα της παροχής βοήθειας προς τις
φτωχές χώρες, παρά την οικονοµική κρίση.

Το ρέµα της Εσχατιάς

Εστία υποβάθµισης και ρύπανσης για τη ∆υτική Αθήνα
παραµένει το ρέµα της Εσχατιάς, ένα ρέµα-χωµατερή που
διασχίζει τα Ανω Λιόσια, το Ζεφύρι και το Καµατερό για να
εκβάλει στον Κηφισό, ρυπαίνοντας περισσότερο τον ήδη
επιβαρηµένο ποταµό. Στην κοίτη του ρέµατος κυλούν αντί
για νερό τόνοι σκουπιδιών και ογκωδών αντικειµένων, από
οικοδοµικά µπάζα µέχρι καναπέδες και πολυθρόνες. Ως
αποτέλεσµα, το χειµώνα πληµµυρίζει καθώς η κοίτη του
φράζει, ενώ το καλοκαίρι γεµίζει ποντίκια και αποτελεί εστία
πυρκαγιών.
Πάγιο αίτηµα των δήµων της περιοχής προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε
είναι η διευθέτηση του ρέµατος, η οποία πραγµατοποιείται
µε αργούς ρυθµούς, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να διογκώνεται διαρκώς, µετατρέποντας το ρέµα σε µια µόνιµη πηγή
περιβαλλοντικής µόλυνσης και εστία κινδύνου για την υγεία
των κατοίκων της περιοχής.

Φωτοβολταϊκά σε στέγες σπιτιών
Πρόγραµµα για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων,
που θα παρέχει κίνητρα για εξοικονόµηση ενέργειας, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, επισηµαίνοντας πως
ταυτόχρονα προωθείται και η απόσυρση συσκευών και αντικατάσταση τους µε πιο φιλικές για το περιβάλλον. Για το
θέµα θα υπογραφούν δύο σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Η πρώτη θα αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήµατα στις
στέγες των σπιτιών, προκειµένου όσοι επιθυµούν να καταστήσουν ενεργειακά αυτόνοµα τα σπίτια τους, ενώ ταυτόχρονα θα δίνουν ενέργεια στο κεντρικό σύστηµα. Mε την
δεύτερη θα δίνεται η δυνατότητα, πέρα από τις γεωργικές
καλλιέργειες, να χρησιµοποιείται η γεωθερµία και στα σπίτια.
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